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]. σ. ν.

Om Sveriges ftörre nytta och in-
komit af Jårnhandelen.

§· I.

Bergverken nnfcs ej utan grund, fäfom vårt
Rikes nu varande forηämflα (kattkammare, och Bergs-

handterinfgarncs underftbdjande, fbrtjänar hög-
fla Magtens hufvudjakeligafie omforg.

en flora Naturens Herre och Skapare har
upfylt hela verlden med fin godhet, få
ett intet flålle finnes, der man icke får
fe och vörda fpåren af hans vishet och
välgörande magt. Hvar del af jordklo¬
tet, har fått fina iårfkilta förmoner till

öfverflöd, hvarigenom intet blifver onyttigt, och mån-
niikjorna ledas till omtanka, aktfamhet och flit, farnt
föranlåtas, att föka och befråmja hvars andras inbördes
fördelar, vånikap och gemenfkap. Ibland de andra har

A vårt



2 Ont Sveriges ßorre nytta
vårt k, Fäderneslands lott ingalunda blifvit den fåmfta.
Oacktadt landet år vidftråckt, och utbreder fig upp mot
Polen, eger det dock racråndels en lagom kall och öf-
ver allt en fund luft. Inbyggarena kunna dels ofvan
dels under jorden förfkaflfa lig, fnart fagt, "alla lifVets
nödtorfter och beqvåmligheter. Vi hafve en mycken¬
het goda hamnar, och ligge val till förfiikerier, ijöfart
och Utrikes handeli hvarförutan våra många floder och
åar om fommaren, och de med is cillfrusne vatten om
vintren, erbjuda ofs fin tiånft, till inrikes rorelfernes
lättande och befordring Hvad förkofran vi genom
klokhet, arbete och iaoghet årligen kunné vinna och
förvårfva, dels i kåckt och oföriagt folk, dels i varank-
tiga och dyrbara varor, blifver en ny ilyrcka och ri¬
kedom ilandet, fom kan anvåndas, iå vål att beikyd-
da Inbyggarena för In-och Utrikes våldfamheter, fom
ock fatta Riket i den grad af iållhet, fom hår i dödlig¬
heten kan ernås. Och emedan våra Metaller och Mi¬
neralier utgöra öfver ^ af vårdet uti hela utikeppnings
fumman, lynes Bergvercks näringen, få vål hädanefter,
fom i fordna tider, förblifva hufvudåmnet för den all¬
männa handels omforgen, få vida Riket ikall komma till
någon betydelig iållhet och verkelig förmögenhet, genom
inhemfka tillverckningars utfkeppning. Hårtill hafve vi
ock ganfka ftoraNaturliga förmoner,framför många andra
folkilag. Innom Svea gråntfor finnas mångaftådes anfén-
liga landftråcko^fom ehuru de åro föga tjänlige till Jord¬
bruk, blifvit i det Hållet vålfignade med malmrika berg,
växtliga lkogar,och låmpeliga ftrömfall genom hvilka
fördelars tillbörliga nyttjande och vårdande, Bergmån-

ner-

fl) Se II. E. Herr RiksRådet m. m, Baron von Stockenftroms Tal
om Järnbruks Näringen tid. 4. och 7. Herr Baron och Landshofdingen
Tiias yttrande tid. 47 uti Handlingar angående Bergslagernas tittitånd i
Riket, tryckte Stockholm 176%.
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nertle kuföia updraga och tillverka långt Πorre rike¬
domar i malmer och metaller, än ett lika antal jord¬
brukare, uti fåd och andra lifsmedel, på den hålla och
rnåit fruktbärande jordrnon, förmå anfkafFa. Ueaf en
rik grufva har landet, ofta innoni et år, fått penningar
till enomnogare fkord, ån af den mail bårande'åker kun¬
nat bårgas i hundrade år b), Forfarenheten har ock i
långliga tider intygat, at våra malmfålt, och ilyfva ar¬
beten i bergsbygden, långt rikéligare och båttre'fött och
underhållit fina egare, arbetare, förvaltare, handlande,
Soldater och Preilmån , ån de båfta ilåttmarker i Unland
och annorfiådes, kunnat forförja och rickta alla Clafier
af fina invånare i Städerna och på landet. Folkilagefs
kroppar hårdas genom et drygt och Händigt arbete, fom
gor dem ftarke, behjårtade och tilltagsne. Sjålarne up-
odlas derjåmte på mångfaldigt fått vid bergs näringen,
emedan oefs idkande fordrar mera fnille, konft, och ef¬
tertänka, ån utofningen af Landtikotfelen c). Deisu-
tom leda många andra nåringar fin ftyrka ifrån berg¬
verken, ja anda till fjelfva jordbruket. Ingen bonde
vill eller förmår upodla få många ödelagda och o-
brukbära platfer, fom vi dock, omkring Fahlun och i
andra Bergslags-orter, finne med ilora^koilnader vara
förvandlade till itorfta fruktbarhet. För öfrigit kan en
idog ianeftman ej önika fig Hårre lycka och upmuntran,
ån en fotmögen och begärlig afnåmare af defs varor i
grannikapet; och iådana finna de i florerande Bergslager,
hvarefi: Spannemål och annan landets afvel altid galler
måft , och varder fåkrait betalt d). Så långe Fahlu gruf-
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b) H. Prof. Wallerii Metallurgis Chemien , Pntfatio.
c) Η. E. Htr R, R. m. m. Baron von -ÄockenftiOms forfta Prsefidii

Tal om Bergsmanna Näringens nytra ocb ikotfel fid. ig. följ.
* d) Ss Konung Guftafs bref till Koppnr-Silfver-och järnbergen an¬
gående til (förfel 1526. Bergsord, iid. i8. It. Dr, Chriltinse mandat ang#



^ Om Sveriges ftbrre nytta
va kan med fordel arbetas, hafva månge landtmån der
på orten en vifs och fördelacktig afiåttning, hvarigenora
de icke allenaft befpara lå mycket, fom tull och frackt-
omkoftnaderna, dem Exporteuren nödvändigt måfle af-
korta på prifet, utan de ilippa ock befara, att deras
fpannemål, i Utlåndika hamnar, genom om nogare och
ilorre tillforfel ikulle kunna förfalla ivanpris, ja på vå¬
gen nåfhn aldeles forfkåmrnae. De i Landsorterna kring-
ipridda Bruk och Bergveik, gifva jemvål allmogen lå¬
genhet till en god binäring, föda och penninge-fortjånft,
de årstider, på hviika bonden icke år fysfloiått med fin
åker och ang. Om några lönande Bruk eller närings-
rika Kopftåder blefvo anlagde på tjänliga flåilen i Saf·
volax, Carelen och Tavaflland, iå tro vi, att jordbru¬
ket der efterhand, ikulle uphjålpas utur den vanmagt,
fom brift på afiåttning och varornas förtäring nu för-
fä'ter det uti; och då blefve man fnart varfe, huru o-
grundad den facfen år, att andra näringar åro landt-
Eruket till förfång, eller draga folck och arbetare der-
ifrån. Hvad obetydeliga rikedomar våra ofverlopps iko-
gar ikulle kunna kafta af fig, utom deras nyttjande vid
Bergverken, genom blotta fvedjande,"timmer-ved-och
tråd handelen, det vifa ofs nogfamt Norrige, Finland
ocb Ingermanland. Förutan det, att iritet landikap nå-
gonfin hunnit till formogenhet, folckrikhet och välmå¬
ga genom trådhandel, iå ikulle ock utrikes pri ferne på
trävirke otroligen nedfallas, iå att knappad: mödan och
ornkåftningarne ikulle blifva erfatte, om vi nu begynte,
att använda alla våra ikogar, till utikeppning af kohl
och trävaror, fom likväl år någras oförifåndiga och o-
rimmeliga påitående. Hårutaf hoppas vi vara klart och
oeraotfåjeligt, att ifrån Bergverken kommer all den vå-

fri tillforfel till ftora Kopparberget d. 30 /ipvil 164p. fid, 128t
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fentliga rikedom, fom vårt k. Fädernesland tillfaller
famt alla de dyrbaraile och begårligafle varor, fom det
utfkeppar, och att de fåledes åro fornåmfta grundvalen
for vår utrikes handel och fege 1 fart, famt nu och fram¬
gent utgöra den redbarefta källan till Rikets förmögen¬
het ock ftyrka, både i Stader, ikepp, folck;och pennin«
gar e)j fann att bergverken iålfdes böra njuta högila
Mag tens hufvudiakeligafte oaiforg, till vidare befräm¬
jande och föikofran.

§·
Deriblanä är likväl Stångjärnet nu fhrtiden

den vigtigafte och jårdelagtigafic delen af våra Ex-
potter.

De ädlare Metaller åro iå oiåkre och obeftåndige
gåfyor af lyckan, att uppå dem Rikets varacktiga ftyr-
ka och forkofran icke kan grundas. Förfarenhcten öf-
vertygar eofs tillfylleft härom, få väl genom Guldgruf-
van vid Ådelforfs, hvilken ännu icke hunnit betala om«
kåftningarn?, iom genom filfververken vid Löfåien,
Helkfors och Sahlberget, hvilka nu för tiden åro iå li¬
tet gifvande. Koppargrufvorna vid gamla och nya Kop¬
parberget, vifa ois nogfamt med fitt aftagande, att vår
välfärd, och förmögenhet icke kan derifrån hädanefter
vänta något hetydeligit unde:il:0d f ). Men deremot
har Sverige iådana fiållen, hvilka i flera hundrade år
varit namnkunnige fom Jårnbåraland g), eller fom de

A 3 nu

e) Se H. E- H:r R. R. Baron von Srockenfh-oms Pr$fid. Tnl om
järnbruks näringen fick 8- Bergs Ordn. fidan 585 och 789 H:r Plomgrens
anmärkningar om Stångjärns verken §, 3. fid. 7.
/) Jämför Kongl. Mnj:ts och Rikfens BergsCollegii Beräitelfe om

Bergverkens tillfkänd, afgifven till 1769 års Riksdag, fid. 19. folj.
g) Herr Juftiti« Rådet Jacob Langebecks Hiftorie em de Nerr*



Om Sveriges florre nytta
na kallas lårnbergsla-ger. Vi Ivafve ock i behåll Ko¬
nung Magni Smeks Bergsordningar och ftadgar utgif-
ne i Norberg åren 1354 och 1360, deruti Stikilliga för¬
måner förunnas, Bergsmännen i Noreberg, Vikaberg,
Lindaberg, och fårnhyttorna på filfbergen. b)

Uti iin nåring och hushållning år månniikjan al-
tid klok och förnuftig,, famt följer Skaparens affigt,
då hon föker göra fig ftcrfta nytta af hvarje orts lå¬
genhet och befkaffenhet. Forfynen tyckes fjelf hafva
iikaiom fkickat och förordnat, att en flor del af vårt
lands invånare, ikola taga fin föda utur de outödeli-
ga järnbergen, och komma till vålmåga genom kün¬
digt arbete och klok handel med jårntillverkningen 5
emedan hon lemnat osi nertill både ömnogare och
båttre malmer, ån andra lånder. Omkring grufvorna
faknas ej eller vidiiråkta, täta och fkyndfämt upvåxan-
de ikogar, utom hvilka malmen ikuile bringa osfrin¬
ga fördel. Hår till kommer vårt lands ojarana och
afhållande belägenhet, medelft tåta ornikiften af hög-der och dålder, emellan hafven och de höga fiållryg-
garne, hvarifrån hårflyta kållor, infjöar, ftrömmar,
båckar, och vattufall, hela landet igenom, fom låmna
ofs de önfkdigafle lågenheter, till desf nyttjande vid
fådana arbeten, hvilka genom vattudrift befordras, få
att föga någon utrikes ort kan i fådana förrnoner med
ofs jåmnföras. Vi ege vittre, förfarne och nitiike ffy-
resmån, fom hafva ett vakande öga på Bergverkens
förkofring, och osf fattas ej eller tiilråvkelig tillgång
på fådana arbetare, fom genom långlig ofning och ut-mårckt flit, gjort fig fkickelige ock vande i lårnhand-

te-

ike Bergwerke!· Sid, 5?: 65. IVr Canc, Råd. Brings «SYea. RikesHiftoria 1 del Sid. a:i. §. 6.
h) fe Bergs Odningarne Sid. 6' 9,
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teringen. Vi behofvc aldrig fruckta, att detta närings¬
medel, ikall någonfin tryta,-fa.långe förfarne och drif-
tige Bergs Embetsmån hedras och efter fortjånften be¬
lönas, de kåckafte arbetare upmuntras och hugnas med
någon belöning, famt tillverckningens hufvudfakeliga-
Be grundpelare, ihm år ikogen, förfigtigt och fpar-
iamt nyttjas. (Xh detta år få mycket nödvändigare,
iom järnet nu fortiden år, for Sverige den indrågti-
gafle och fåkrafte produå, tor hvilken få väl föda
och kläder, fom penningar kunna indragas. Iåmför
Kons;!, förordningen om elakt järn, famt i vediehug¬
gande, gifven Örebro d. ig Mart. 1639. H« E. R. R.
in. m. Baron von Stockenftrörrls Praefidii Tal om Iårn-
bruksnåringen Sid. 20: 21.

§♦ 3·

lårnet ar den al&ranyttigafie och för alla mån·
nifkjor oumbårligajle metalieη, bvars årliga tUlverck-
ning icke kan få mycket och flåndigt ökas, fom
desj behof och förbrukning ju icke mer tilltager och

dageligen varder ftörre.
Ingen perfon, af hvad Aånd, näring och vilkor

han vara må, kan hjälpa fig utan fidant, fom af den¬
na metallen tillverkas; ty hvatken mat, kläder, husrum
eller husgeråd, kan. anikafFas eller tillredas, utan mång¬
faldiga verktyg af järn och Bål. Hvad myckenhet jårn
fordras icke vid ijelfva landtbruket, och vid alla handt-
verk, utom hvilket, få väl det förra fom de fednare,
ikuile aftaga, ja icke en gång upkomrna. Huru up-
brukas, förilites och förfares icke jårnet i alla de rå-
reifer, fom finnas i ett rike? och huru år det icke
en hufvudnyckel till länders upodling, tillväxt och
välfärd? famt en hårnaften uti männiikliga famanlef-

na-
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nåden, Com utom détiama icke flculle kunna ega be-
ilånd, faft Guld och filfVer funnos till ftörfta öfver-
fiod och omnoghet. Iu högre konfterna genom för¬
nuft och förfök ftiga, och j.u närmare de nalkas fuli-
komligbeten, defto-flera tillfållen nptåckas, der vi med
formon och fåkerhet kunne betjäna ois af järn, i ftål-
let for trå och andra ovaracktiga åmnen. Så fort fol¬
kets idoghet, förmögenhet och rikedom tilltager, må¬
tte åtgången och efterfrågan af järnvaror, varda flor·
re och ftarkare. Både i Ståderne och på landet, åt¬
går nu för tiden öfver dubbelt mera järn till tak, fen-
tter, dörrar, eldfråder, beilag, åker-och kör - redfkap ,
Tamt mångahanda nya närings inrättningar och machi-
ner, ån för 50 år tillbakars /). Når jordklotet på alla
Milen varder efter hand tätare och båttre bsbodt och
bebyggt, når Européernas Nybyggen i Oft - och Wått-
Indien anieenligen utvidgas och förkofras, når Hed¬
ningarne fmåningom vänjas vid vårt beqvåmligare lef-
nadTrått, når handel och fjöfart tilltager, når långt tal¬
rikare Krigshärar bos alla folkflag begynna beväpnas,
når tre gånger ftörre fiåctor af alla fjöroagter utruftas,
och i varnbart ftånd hållas, når flera och ttarkare fått-
ningsverk ikola anläggas, och i godt förvarsftånd bi¬
behållas, då fordras och behöfves till allt detta, mån¬
ga gånger anfeenligare fönåd af järn och ftål, hvari·
genom defs förbrukning dageligen ökes. Deremot
varda nya malmttrek mera fållfynte, och de gamle
grufvorne dels utbrutne, dels få djure och befvårlige,
att knappaft omkåftningarne blifva af den upfordrade
malmen betalte. Härtill kommer åfven fkogarnas mår·
keliga aftagande och minikning, på alla orter och ftål·
len, hvareit fkog förut i ftörfta omnoghet funnits, iomnöd-

-» - - ■■ -

i) En märkvärdig brygga af jarh förfärdigad i England, omfalas i
.dllm, Tidn- N. 19. di. 10 Febr. ιγγο. fld. 75.
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nödvändigt infkrånker och befivårar jårntillverkningen,
att den icke kan i iamma .mon tilltaga, fom vt re¬
dan bevift, att metallens begårlighet och oumgångeli-
a_ forfliéhmg, genom månniikoilågtets tillväxt i antal,
nille, konfter, formogenhet, välmåga, famt inbördes

täflan i yppighet, mage och fiendtiighet, nödvändigt
måile okas.

§. 4.

Järnet är den aUmånnafle metallen, dock fin¬
nes den af mycken olika godhet, och ät/killiga fiag.

Som järnet år nyttigare och nödvändigare för
månniikjoflägtet, än någon af de andre metallerne, (å
har ock det alivifa Gudoms våiendet utbredt det i flor-
re ömnoghet på måfl alla ftåiien af jordklotet. Och
ehuru defs bruk ifrån de aldraåidfta tiderna varit be¬
kant, måfte vi dock tillilå, att deis egenteliga natur
och fammanfåetning, ej ännu hunnit tillfyllest blifva
Utrönt. Vi vete, att järn år det bårdafte ämne i he¬
la Naturen, och tjänar att hamra, fila, och klyfva de
andre metallerna. Deis flora ipånftighet (elafticifas)
märkes i vårje - klingor, och urfjådrar; och om man
undantager Guldet, år ingen metall fegare ån godtjårn.
Deremot år järnet icke få fmidigt, famt åfven tröga¬
re att bringa till fraåltning, fafl det glöggas fnarare ån
någon annan metall. Deis färg år utvårtes mörkgrå
eller fvartblå, men invårtes blåaktig, hvitgrå och glänt-
fande. Uti Vatten eller fucktig luft tåres det låtte-
ligen sf raff, och i elden förbrånnes det till flagg, få
ofta vädret får tillika ve ka derpå. Det dragés af ma-
gneten, och år Jitet mera ån 7 och -§ gång tyngre ån
Vattnet, af lika rymd. Deila allmänna egenikaper träf¬
fas dock ej i liks grad hos allt iärn, emedan det år
af flera och mycket olika flag, hvilka plåga åtfkilljas,

B dels
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dels i anfeende till mera eller mindre fullkomlig be¬
redning, dels ock efcer Xårikildta malmers ikiljakciga
art och Natur.

Således mårkes, att genom for ila fmåltningen er-
hålles af malmen Gutit järn, fom ock kallas rått-Gos¬
eller Tack-jårn, få vida fådana göfar eller jårn-tackor
ej kunna nyttjas, innan de undergådt ny fmåltnmg och
rening, då derutaf antingen tillikapas (må fyrkantiga
flycken eller fmuntar, af vid pafs en marks vigt, iom
hos ofs biifvit kailade Osmunds jårn; eller vardec
fmåltan under hammaren fammanflagen och hoppackad,
famt efter vidare gloggning uti (langer uträckt. Når
det froålta järnet gjutes i v i flå former, kallas det Gjut-
gods, hviiket antingen år grofre, fom förfärdigas vid
malmens forifa fmåltning, eller Finare, når Gjutnin-
gen fker af omfnriålt tackjärn. Sedan det gutna jär¬
net biifvit i hamroarimeds bården omimålt och renadf,
famt efter foregången gloggning under hammaren hett
fammanpaekadc, och i (langer utfmidt, erhålles det,
iom kallas Smidt järn eller Stångjärn, hviiket år täta¬
re och fegare, famt till arbetande och hamrande tjän¬
ligare ån gutit jårn. Men iådant fmidt järn år mera
eller mindre mjukt, fegt, eller hårde, efter malmernes
olika befkaffenhet och blanning med andra arter eller
mineralier, och plågar gemenligen hos ois (kiljas i
trenne (lag, (om åro Ίorrftens- RbdWåckt-och Kallbräkt
jårn; utom det, (om genom defTa forternas famman-
Hänning kan tillverkas, och derfore bor heta Blund}adt
järn. Alla defla flagen hafva fina befynnerliga egen-
fkaper och märken,famt tjäna hvar for (ig till (årikildt
bruk och nytta. Det järnet tyckes dock vara nytti¬
ga (1 och båft, fom eger behörig hårdhet, och derjåm-
te å fmidigt, fegt och fpånftigt, halft om det tillika
icke år benågit au råitas> famt genom filning och po-
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iering kan antaga en behagclig glåntfande fårg. Så¬
dant år Torrßens jårn af naturen, emedan det erbålies
af renare maimforter, iom äro fria för oarter; de for¬
dra mera kohl och (larkare hetta, innan de oblandade
kunna bringas till fmåltning, och åro för fådan fin
tröghet att flyta, kallade Torrflens malmer, till åt-
ikilnad ifrån de andra, dem Bergsmannen kallar Quick-
ilen. De finnas fållan med beflåndighet annorflådes,
ån på djupet och botnen af gamla grufvor a). Af des-
ia erhålles ett fegt, fmidigt och ilyft jårn, fom låter
val arbeta fig då det år hett och varmt > iamt kan åf-
ven något handteras och böjas i kölden, utan at fpric-
ka och brifla. Uti brottet kånnes det vasft och tag¬
gigt, fer ludigt och trådigt ut, nåflan fom en afbru¬
ten flicka, och har iågiga,fina och glåntfande particlar,
Om en fmal rirafa med en meifel afhugges på kan¬
ten af jårnflången, låter hon flera gånger böja fig
fram och tillbaka, innan hon brifler. Detta jårn år
ej mindre hårdt att nöta och flå på, ån ilyft och fegt
att bryta fonder. Derföre år det godt och dugeligit
till alla flags fmiden och jårn-manufa&urer, och i
fynnerhet fordelacktigt till fådant, fom bör vara ftarkr,
påliteiigit och lått; fåiöm hjulaxlar, ikeppsankare, gruf-
linor och andra kedjor, hvilka ej behöfva vara få
tjocka och tunga, fom når de måfle göras af blötare
jårn. Stål håraf gjordt, blir både hårdt och fegt i
men till gutna arbeten år detta jårnflag mindre tjån·
ligt och trögfmålt.

Derna fl år Rhdlräckt jårn , hvarmed vr förflå få¬
dant, fom rödvarmt år fkört, fpricker under hamma-

ß 2 ren

λ) Se jarnb, Ord, d. 16. Jul. 1649. §» ια Inftruö. For Berg-,
roåft. i Jlrnb, af den 26. Nov. 1669, & Férordiw angående Järn-
vrakerierne af d, if. Oft, 1671 §· 3»
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pen uti kanten och vid böjningar, men kallt år mjuckf,
fegt och fmidigc, åfven då det år iyCmde hel hvicvarmt*
det gniftrar mycket i elden , och går hett och fkåran-
de under fmåltningen i Masugnen, med en ilar k ivat-
vellukt. I brottet igen-kånnes det af fin mörkgrå fårg,
fer ofta brokigt och brunffackigt ut på tvårn, år icke
fårdeles glånfande, ej eller tågigt.' Och fom det kom¬
mer af ivafvelbundna malmer och kesartér, få beror
défs förbättring på Malmens dubbla rå ila ing, eller ivaf-
lets utbranning, nämligen rörfi i grof ilen, tills han
blir blåeaktig inuti, och fedan han år föoderbokad,
brånnes han å nyo, till deis han blir rödagtig, ty förr
går icke fvaflet bart. Rodbrå ke järn har 2:ne nyttiga
egenfkaper, men deremot Sju fel. Ty. 1:0 år det fegt,
imidigt och mjukt att arbeta kallt j faiom a t fila, bö¬
ja, dråila och borra. Dcrföre år det båft till jårn (rå
och jårn - Canoner, iamt till fö "ten ta järnbleck och an¬
nat , fom nödvändigt måile arbetas kallt. Stål håraf
blir mycket blött och fegt till nå och ftrånger, farot
låttfmålt och tjånligit till gjuteri. Stål af villa arttr
rödbråckt jårn, fom finnas i vårt fädernesland, beråt-
.tas hafva jåmngoda egenfkaptr med det båffa Turki-
fka ftålet , fom få högt vårderas i England fy För det
2:0 år rödbråckt jårn både fegt och mjuckt at arbeta
hett och glödgadt, få våt medan det ånnu år hvitvarmt,
iom fedan det litet affvalnät, att det återvåndt att va¬
ra rödvarmt. Deremot, har detta järnet följande fel ,
nämligen t:o at nåft Myrjårn år det aldramåil benågit
at rådas., och fåledes mindre tjänligt och varaktigt un¬
der bar himmel, i vatten, och i fynnerhet fält vatten.
2:0 I filning gifver det en blåaktig fårg, fom ofta år

k) Las Hr. Ekitvoms tal om jarnfujadiingern.es nytta och vår-
ilande Sid. 35. 34·
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fläckig och låtteligen fvartnar, och råftas, hvarfpre det
■år otjänligt till blanckt och poleradt fmide. 3:0 Utili-
tes det fnart i båflfkot och hjulbeflag, for defs blöt-
bet ikull. 4:0 Vid påkånning raknar och kroknar det
ihart, fom gör det aldeles öikickeligit till ikeps - anka¬
re , fpik och annan dylik redfkap , hvars egenikap bör
-vara hårdhet och ilyfhet. 5:0 År det otjåiingt till kok-
kåril, både gut it och fmicit, efter det fvårtar, och gif-
ver en obéhagelig jårnfmek ifrån fig. 6;c Gör det et
ohehageligt jårm-cj i gutna och frnidda fö kallade järn¬
kakelugnar, fårdeles om ugnen blifyer något för hett
upeldad. 7:0 Koilar det im,eden mycket fvårare och
längre arbete, famt mera Kohl, når det ikall upfmidas
till Manufa&urer, ån då han får arbeta på oblandade
Torrflens jårn.

Af en aldeles motflridig art och Natur år KaUlrackt
jårn. Ty det år blött och fmidigc medan det år röd-
varmt, men åter ikört, få val . då det år lyiande hvit-
varmt, fom ock brackeligt fedan det blifvit kallt, hva-
dan det ock fått fitc namn. Det igenkändes fåledes låt-
teligen af defs fköiliet och bråckeliga egenikap, och i
btaüet fei; det antingen bvitt och blanckt ut, icm filf-

tj . 2

ver, eller ock blåacktigt; det år ej tågigt och vasfl:,
utan florögt och glåntlande, eller lika icm brutit glas.
Det fås af Myr-och Sjö - Malmer, famt vifih bloditens
arter, i hvilka det naturliga brånhara lår er fela, hva-
dan ock defs fiörre hårdhet iynes hårröra /). Kallbråckt

B 3 jårn

/) Man vet ej ännu livad det egenteligen ar, fom gor, att j^r.
net blir {kort, ta fnart det vorder kallt, nien ar mjukt ock fegt, fj
långe det ar hett och varmt. Det ar utrönt, att Kallbra'ckt ja'rn £-e.
nom bränning blifver tkorare, hvarföre det föga får råitbrånnas,,
bör icke eller fmåltas i höga Masugns pipor , utan fnarare i de få kal.
lade Rennve-k, fom omtalas i· Herr Proften Brocmaus Hushållsbok- 2

de!, 7:de aicleln. Cap. 9. Sid, 38» Jämför Herr Prof. Wallerii Metal]Ult
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jårn har den ftora olågenheten, att det år hårdt och
bråckeligit fédan det afiValnat, och kan fåledcs icke ar¬
betas kallt, ej eller år det dugeiigit till lådana fmiden,
fom åro ilötning, böjning eller brytning undérkäVade.
Deis dygder åro deremot, att det 1:0 gifter en vacker
filfverlik och glåntfande fårg , i allt filade och poie-
radt arbete. a:o råitas ej få inart om det icke år Myr-
Jårn. 3:0 år det hårdaft att flå emot gnidning och nöt¬
ning. 4:0 låter det lått och nått gjuta fig till allehan¬
da behof, i fynnerhet till vackra och flata kok-kåril ,
ibm hvarken gifVä maten någon obehagelig fårg, eller
någon belvårlig fmak, 5:0 gifva de järnugnar, iom
håraf gjutas, aldrig något jårnoos ifrån (ig. 6:0 år det
låttfmålt till Bomber , Granater och Canon - Kulor,
ugns« och Graf - hällor , Brygge-och Brånnevins pannor
med flera gutna arbeten.

Men utom de nu upråknade enkla och Naturliga
jårnflag, får man ock genom kondens tillhjälp, ett blan·
dadt jårn, på trenne fått: Nämligen 1:0 Genom 2:ne
eller 3:ne Malmarters iammanfåttning på hyttugnen'. 2:0
Medelil flera olika Tackjärns Sorters lammanfmåltning
t hammarfmeds bården; eller for det 3:0 då rödbråck-
tg,Kallbråckta och Torrilens jårnflånger, vållas, vridas,
garfvas och hopfmidas linder flångjårns hammaren, på
Öflerlåndika fåttet, iå att blancka gevår derutaf få an·
feende af en iå kallad Damaieering, når litet åttika ftry-
kes deröfver, hvi'ket namn förmenes hårrört deraf,
att iådant arbete föril hitkommit ifrån Staden Dama-
icus. Det aldraiåmfla blandade jårn upkommer af röd»·
och Kallbråckt - tackjärns iammanimåltning i hammar-
fmedjan, emedan förfarenheten lårer, att defla jårnila-

gen

g»a Chemict pag. 26p. Kallbråckt jårn torde blifva båft, om c
de» med Torf Kohl.
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gen då icke blandas vål med hvarandra, utan faftna
tililiopa i klimpar eller ikifvor , hvarigenom man får
en jårnflåog, fom på fomliga (Ullen år Kallbråckt, och
i andra delar Rodbråckt. Något båttre blifver bland¬
ningen, når olika Malmer uti någon utrönt proportion
tillfamman upiåttas och fmåltas i Masugnen, famc fedan
å nyo fmåltas och hopfmidas i bammarfmedjan. Ge¬
nom en iådan klok Malmernas blandning vid opfått-
ningarne på hyttan, kan ikorheten i det Kailbråckta och
blötheten i det Rodbråckt \ mycket bjålpas och botas ,

få att man erhåller ett ityfc och Rådigt jårn; men det
blifver aldrig få fegt och påliteligit, fom obiandadt Torr-
Rens jårn; jämför Metalturgia Chemica pag. 270. Dock
låra få hyttor vara , uti bviika brukas Torrften allena,
utan någon tilifats ri <vrickRen, emedan defs egare åro
mera bekymrade om Köhlens befparaode och Järnets
myckenhet, ån om defs Godhet. Det båfta blandade
jårn tillverkas genom ftångernas hopvridning , Garf-
ning och utråckning flera gånger under hammaren ; ty
härigenom varda particlarne tåtare och båttre förenade,
famt med och ionom hvarandra jåmt blandade ; men
detta kåflar ett långt och modofarot arbete, famt for¬
drar mycket Kohl. Den , fom åftundar inhemta lårda
och erfarna, Måns tankar om järnets natur och farfkil-
ta arter i allmänhet, vifa vi till Savary Diftion : de
Commerce edit: Copenb. Tom. 3. Tit. Fer. Col. 532.
Herr Prof. J. G. WaÜeni Chemia Phyfica 2 del. Cap.
2i. Sid. 244. Fjusd. Metallurgia Chemica Pars. III. Cap.
I. pag. 26f. Difiért. de Nobilitate ferri Svecani Upia-
li£ edit. a D:o Malmerfelt 1763. Herr Coram. R. och
R, C. Polhems Betänkande om Oeconomien i Sverige
1720. Samt hans Patriotiika TeRamente Cap. 2. 1761.
Herr Lagen. Königs Lårdoms öfning T. 3. Sid 78. lit.
(h). Herr Aileiior Svedenborgs Mundus lubtcrraneus,

Φ
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de ferro. Zinkens, Oeconom: Lexic. och Marpergers
KaufFmans Magazin tit. Eifen. Herr Bergm. Cronftedts
Mineralogie Sid 177. ig β. Herr Plomgren om Stång.
Jårnsverkeri och Herr Gahn om Jårnhytcor.

.§· Γ

Sverige Ut/keppar det måfla och bäfta Järnet
i flänger , Jom med begärlighet emottages i alla
■verldenes delar , och vära fhrmoner till den hände·1
len åro fadanUatt intet annat Rike flyttes kunna

vinna företrädet af oß.
7yftland<åmru mycket upodladt och vidftråckt Jämt

rikt på flitige och for tarne Bergsmän, Hder dock brift
på goda och dugeliga Malmar;er. Deras måfla järn
tillverkas af Qvickflens Malmer, med florre koltnad och
meramoda, ån Naturens tillhjälp , fa val tili egit be-
hof, fom till utrikes affåttning,

Frankrike har till florre delen blott ringhakiga Mal¬
mer, uti mindre ikogrika orter, och kan foga tillver¬
ka annat ån Kall bräckt' jårn, fom afven tilli landets
förnödenhet år otillråekeligit,

Fortugall har inga järnbruk, måffe få led es genom
Utrikes handel ikafFa flg allt fådant.

Spanien deremot har ej annat ån blott och rodbråkt
Bifcaytlkt jårn, fom på långt når ej forilår tili Moder¬
landets och defs anfenliga Nybyggens myckna och till¬
tagande förbrukning.

Italien kan nu för tiden icke tillverka fa mycket
jårn, iom defs dageliga behof fordrar, utan måfte up»
fylla briften med Tyrke och Svenfkt jårn.

England har aldrig kunnat frambringa någon myc¬
kenhet dugeligit jårn 1 rått åmne; Deras inhemfka Mal¬
mer gifva till (förre delen ej annat ån Kallbråckt jårn,

fom
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forn defsutam af litet forråd på fkog, och Malmens
ringhaltighet, käftar dem mer uti imåitningen , ån de
kunna få igen. Deras vatnvårk befyäras ock mycket
af vattubrift.

De Americanfke Malmarters befkaflfenhet bar al¬
drig varit fådan , att järn deraf med fordel kunnat till¬
verkas, forn i godhet kunnat jåtfonforas med det Sven-
ika, hvarförutan det fria folket, i ett fruktbart land,
der utrymme ej felar, och otaliga andr^ iåttare och for-
delaktigare näringsfång åro att tillgå , ej få lått lårcr
formås till en få médbiam , farlig och beivårlig for-
tjånft,fom genom Grufvebrytning och tackjärns tillverk¬
ning kan af defs idkare erhållas ; hålft moderländernas
Stats - Klokhet ej lårer våga tillåta, att tackjärnet i de¬
ras Colonier får nyttjas och uparbetas till jårnfmide och
gevår.

Utaf våra Grannar har vål Norrige ftora och må-
iladelen God-artade Malmfält; men deras Grufvor åro
rneråndels ovarfamt brutne, utan behårig ftyrfel och
upfigt; malmerne till en ftor del fattige k) \ på mån¬
ga ftållen tryter, fkog och vatten, och hela dels årliga
tillverkning heftiger iig till vid pais nooo SkeprdGjut-
ods och 30,000 Skep:d Stångjärn, (om vill knapt för-
å till Norrige, Danmark, och defs Colonier: Det

käftar ock, emellan 9 å 10 R:D:r Skep:det, i Norrige,
hvårföre ock vårt jårn år ganika begärligt, dock likväl
till införfel forbudit /). ^

Ryfka rikets gråntfor hafva altid varit omåtelige,
men defs ftyrka har forft i fenare tider blifvit bety-

C de,-

k) Savary di&ion ; de Commerce Ρ. V. 736.
/) Herr v. Engeftroms Beikrifn. om järnverken i Norrige 1764
Juftit. Rådet Langebecks Hiftorie om de Norrfke Bergverker 5id

259. Laur. Book dc officinis Ferrariis & ferro i .SVeciaMalleato. 1742
ρ. 40. 41.



Om Sveriges dorre Kytta

delig, och tilltager dageligen, efter def§ förkofring i nä¬
ringar, handel och kloka inrättningar. Der till bidraga
ockfå Bergverken, hvilka redan åro anfeenligen förbät¬
trade, fail de knapt ännu blifvit 50 år gaml-a.

Ifrån Siberien har Ryfsland på några år hemtat få
mycket järn, fom defs dageliga behof fordrat , och
deisutom, enligit en forteckning på utikeppade varor i-
från St. Petersburg år 1760 utikeppat allehanda jårnfmi-
de till vid pais 79000 Skeo:d /;/), hvaraf dock ftorre
delen lårer hafva ifadnat i Ofierfjo- hamnarne, emedan
Herr Pratfcs under fitt viftande derftådes befänt deras
Stångjärn, rara rodbråckt, ganfka råftigt, och defsutom
illa ilagit, få att det i Engeland endaft kan brukas till
ikooing och beilag på ftenkols vagnar, eller annat dy¬
likt grofc arbete η). Vi lemne i fitt varde, hvad en
ny och onåmd Författare , uti fina forledit år utgifna
Tankar om den Svenfka jårnhandelen, anförer ibland
andra rakningar och upgifter vid bilagan N:o IV , att
år i764.ikola ifrån Petersburg vara utikeppade 144,225
Skeppund jårn, år 1765, 205,380 dito, år 1766 - -
io8,i8odito--1767--152,640. dito år 1768 --201,997 dito,
år 1769 - 278,565 dito. Visft år det, att deras tillverknin-
vgar beivåras af lång och kåftfam förfel till hafvet, famt
fvårighet att finna Malm , ikog och vattufali nåra och
beqvåmligen tillfammans; det torde ock vara ovisft, hu¬
ru beftåndiga deras grufvor åro, och huru fnart de kun¬
na gifva båttre Malmarter på djupet. Hvarjåmte lång
tid fordras, innan de rått låra kånna Malmfältens art,
och underjordifka framftrykandej och om utlåndlke Kun¬
nige Mån famt ikickelige arbetare {kola formås, att be-
gifva fig tili iå aflågsne och föga bebodde orter, lårerdet

*») Savary Diiiionaire de Commerce Tome 5. Col. r4-
n) Herr ARvffot R, /ingerften« Refebeikrifning genoin England«

Mfc.
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det ej kunna ike, utom emot dryga vilkor, hvarigenom
tillverkningarne ikulle bliiva dyrare och fordra ftorre
forlag.
SverigeVårt Kåra Fädernesland deremot,år ett land, fom

ej allenaft har öfverflodigt järn tillegit behof och fmide, u~
tan ock med lätthet utikeppar den ftörfta myckenhet godt
jårn, fom affåttes både i Europa och de andra verldenes
delar, hvareft deraf år mindre forråd och tillgång.-
Grufvorne åro icke allenaft, genom forfigtige ock for-
farne Bergsmåns föranftaltande och upfeende,ordenteli-
gen och varfamt brutne, utan g>fva ock ganika goda
och rikhaltiga Malmer af alla farter, få att ifrån ofs
erhålles jårn af hvad art och egenikap, fom någonfin
kan åftundas, och till hvarjehanda arbeten fordras. Den
formon vi hafve, att kunna på Masugnen fammanfåt-
ta och hopfmåita Malmarter af olika ilag , fom hvar
för fig ej kunde gifva annat, ån antingen ett fkort och
Kallbråckt eller ett rodbråckt Jårn, år orfaken att våc
Stångjärns tillverkning blir i allmånnhet af ilyfvare och
båttre egenikap, ån på andra orter, hvilke ej hafva till¬
gång på olika malmforter, få vigt och nåra tilifammans.
o) Briffc på Skog och Vattufall, hindra ej eller jårn-för¬
ädlingen , ty vi ege deraf det ftorfta forråd, och få
mycket iom någonfin kan fordras, få framt allenaft der
med varfamt hushållas. Store och forfarne Bergsman
ege vi åfven, genom hvilkäs granlaga tilliyn och mog¬
na ankalter, jåmtillverkningen och förädlingen icke
annat kan, ån till fin högd och forkofring upbringas.
Alla äldre och nyare in - och utlåndika författare om
Jårnhandteringen och handelen , ftåmma derutinnan of-
verens, att ifrån Sverige komma icke allenaft de måfta

C 2 utan

o) Jimfår Herr J. G. Gahns Snilleprof otn Författningar till be¬
främjande af god hushållning vid Jårn hyttor. Sid. 0,3. N:o f.
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utan ock båfta jårnior tec, ρ) fom följagteligen af alla
folkilag i verlden med ilorfta begår ernoctagas.

§-6.
Det år både nödigt, nyttigt och mojeligit, for

Sverige, att Joka bringa Stångjärnet till högre pris
för Utlänningen,

Så långe Svenika folket lefde i fitt oförfländ och
hushålls barbarie, afivjfotades rå Malmen och Tackjär¬
net till Dantzig och Lybeck, hvårföre i betalning in-
kommo Kål , Morötter, 01 och andra varor af minfta
varde och varaktighet. Sedan Glorvordig i åminnelfe
K. GUSTAV den bas tid, åro Rikets handels fordelar
båttre i akt tagne , och tid efter annan genom kloka
anflalter förökte, få att Jårnhandteringen nu blifvit

frunden till en betydelig inlåndik närings -rorelfe, famtållan till en anfeenlig Utlåndik handel och årlig in¬
komil, af vid pafs två Millioner Riksdalers värde; Ic¬

ke

p) Se Kongt. Bergs Colleg. inftruäion for Rergmnft gifven Stockh.
d. 26 Nov. 1669. §. 8* Aricolie trailerns de V. & N. Metai. lib,
II. circs finem. «Savary dift, de Cotnm. Tir. fef. Col. 532. Herr
Ekftmms ta! for K. V. Acad. ar 1750; i Stockh. Om järnförädlin¬
gens nytta och vårdande. SkJ. f. 7· Herr Croiifiedt i fin Mineralog»
»Sid 186 fager Här i Sverige bar Naturen ett otroligt nederlag af järn¬
malmer , få att maß alla provincier innehafva mågtiga gångar deraf i få-
dant lynne , att få länder lära kunna förete dem bättre. Com. R» Pol¬
hem påftår:att utrikes finnes inga Torr/lens Malmer, utan endaft qvick-
ftens, af följande ikål. 1:0 aro deras hyttor få fmå, att på dem ej kan
fmåkas någon Torrften» 2:0 år deras båffa Malm efter råftningen råd,
fom utmärker bårtbråndt fvafvel. 3:0 år deras ftål till gjuterie tjenligt
famt ohårdadt mycket blått och fegt till trä och {frångår, till hvilket
allt, Torrftensftål ej år rjånligt. 4:0 kan man låtteligen mårka af de¬
ras MrmufafUrrer , hvad ilags jårn dernti ar; varandes det Engelfkamåft
Xallbråckt, och detTyika Rodbråckt, Se defs betånckande om^Oecono»
»lien, ingifvit vid Riksdagen i Stockholm år 1720, Sid, 4»
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ke defto mindre, fom järnet år en få tllmåiH begärlig
och oumgångelig vara för Månniikjoilågtef,tyckas vi har-
va fog, att göra ofs ftörre Nytta af denna Naturens fkatt,
och Guds gåfva, ån hårtills ikedt. Ju mera penningar och
penninge varde för järnet erhålles, defto mera riktas Na¬
tionen ; då näring ock förtjånft tilltager, ökas åfven Fol¬
kets myckenhet, rörelfe och välmåga. Når ett rike
vill vinna i handelsvågen, år det båttre och klokare,
att föröka defs utförde arbetens antal eller pris, ån att
blott hindra och inikråncka mängden af de inkomman¬
de varor; emedan inbyggarne ej utan mifsnöje kunna
vara de Importer förutan, fom de fått fmak på, och
någon tid biifvit vane att anfe och bruka fom fin nöd¬
torft. Vårt Stångjärn år en få ädel och nyttig Export,
hvarpå de främmande genom handel och manufaötur-
Smidcn förtjäna millioner, och föda tufentals inbygga¬
re: Det år fåledes icke deras välgärning, utan ftörfta
förmon, att de få köpa det oarbetadt af off. Vi bo¬
re derföre kunna, till Kronans och Dretfel - Veikets
underflöd indraga en högre betalning och ftörre inkomft
ån nu förtiden erhålles. Ty till defs framfkaffande och
grofva beredning fordras:

i ro Ett ganfka drygt och mödofamt arbete, med
Malmens brytning,uprordringj nedfmåltning, utfmidan-
de, kohlande m, m. fom få andra folkflag torde villja
undergå , ledan de biifvit vane att få fin föda på låt^
rare fått.

2:0 Ökas detta arbetet, iå fort Grufvorna dageli-
gen varda djupare oeh vattufjukare, hvarigenom up-fordring af vatten och malm blifver fvårare, koftfam-
mare eller, konftigare.

3:0 Atgår till grofva jårn tillverkningen, en flor
myckenhet ikog, fom både hår och på andra orter var¬
der mer och mer förminfkad oeh dyrbar. Få länder
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låra i vara tider viilja eller kunna fålja fem SdgarKohJ,
till få ringa pris, iom vi lemne dem ett dermed till¬
verkad t Skeppund Stångjärn; hvarigenom Malmen med
allt der på anvåndt arbete, kan fynas likaibm bånikån-
kas.

4:0 Vårt jårn varder nu båttre ilagit, och med me¬
ra omforg och tillfyn i Hytta och Hammare arbetat
ån förr.

5:0 Stångjärnet i Norrige kan ej tillverkas for min¬
dre ån 9 Riksdaler Skeppundet, och det Värmelands
jårn, fom upköpes af handlande i Chriftiania, utfkep»
pas fedan derifrån fåfom Norrikt jårn , och betalas då
högre till 10 a 11 Danike Riksdaler for ikeppunder.
Emellan 1740 och 1750 kåftade ockfå det Ryiki järnet
for England mera ån det Svenfka , fom Sal. AfiefTor
Angerften i fin Rdebeikrifning omtalar

6:0 Fa flåη Svenfka järnet år i England en rudiroa-
teria, genom hviikens förarbetning ofver en Million mån-
niikor berättas förtjåna fin föda, år det iikvål belagt
med tull till 1 pund 8 fehl, ilerling per Tunn, når det
införes på inherafka ikepp, iamt 2 pund ig ich. når
det inkommer med Svenfka Fartyg, hvilken dryga af-
gift hos en klok och med jårn Manufakturer handlande
Nation, ej kan hafva annat urfprung , ån att vi aflåte
järnet till dem för alt för ringa pris, i jåmnforelfe e-
emot det, fom deras egna tillverkningar dem kafta.

7:0 Når jårn utfkeppningen åren 171g och 1719
ifrån Sverige afftannade, formedelft Sjöfartens ofåker-
het af Kaperier och upbringningar, biet man flraxt var-
fe, huru dyrt och begärligt Svenfka järnet blef. Det
marktes ock, att jårn-prifet fteg 1724, fedan de främ¬
mandes fria fart genom Product Placatet var infkrånckt.
Då lånen på Exportabla varor år 1747 begyntes,och i ac¬
te ofs i ftånd, att hålla en betydelig Stapel af pantfatt



och inkomß af Järnbandelen.
jårn i våra Metallvågar, fåg man likaledes, huru jårnets
utlåndika begårlighet och pris, ögonfkenligen ökades·
Men vårt oförftånd och forlågenhet har altid varit en^
da oriaken till prifets fållande.

g:o Emedan järnet år den fåkrafte, båfla och o·
umbåiligafte vara, hvilken i alla verldenes delar år och
blir långt nödigare och brukbarare, ån koppar, filf-
ver och Guld, (§. 3 ) få år det ock bili gt och för-
fjgtigt, att vi föke draga deräf den rtörrta nytta , fotn
möjelig år, efcer ock alla kloka folkilag i akttaga det
handels-och hushålkgrepp, att de iålja fina rå åmnen
dyrt, men fullkomnade tillverkningar för god t', köp·
Hårjåmte böre vi ock befvara det inkaft, att jårnpri-
iets :ftegrande ikulle landa till de utlåndika järnver¬
kens vidare utvidgande, och flera nya rnalmftrecks
uptagande, hvarigenom Svenfka jårnhandelen och af-
fåtningen i längden torde ikadas och minikas. Men-
detta år eh fåfång och ogrundad fruktan, emedan
intet Rike, iom eger malmftreck, ikog och vattufall,
lemnar fina Bergverk oarbetade ; och de hafva icke
föriummat att nyttja fina egna Naturs gåfvor, fart vi
velat aflåra vårt jårn för håiften mindre, ån deras e-

git kortade; och i den håndelien de kunde få till-
råckeligit förråd innono egna gråntfor, ikulle de ej
anlita andra derom, fart Uclåndike varan utbjöds for
långt mindre pris. Och ånikönt Ryika jårntillverk-
ningen torde med tiden blifva enfenligare, hafve vi
dock derigenom ingen affaknad i vår handel att be¬
fara , emedan jårnförbrukningen dageligen på alla or¬
ter tilltager, hvaremot tillverkningarne i brift på Ikog
och vattufall, famt mindre tillgång på god malm, mån»
gaftådes eftaga; och torde mea tiden hela Sveriges
tillverkning ej forrtå till Americas behof, efter det ftri-
der emot Européernas ftatsklokhet , att tillåta fina
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Kybyggen inråtta egit jårnimide, hvarmedelft de faart
ikulle få vapen i händerna, att afikudda i?g deras of.
vervålde, iamt fkaffå fig regering innom egna grånibr.
Desutom fvarar det Ryika järnet hvarken tid materien
eller arbetet ännu emot det Svenika: hvarjämte Ry¬
ika Kronan ej kunde vara obenägen, att med ofs
ingå någon klok öfverenskommelfe och Handels tra¬
sat, till järnets hållande uti ett for bägge Nationerne
fordelacktigare utlåndikt iorfålgningspris. Öch fom Sve¬
rige förfåljer £ delar af jårntillverkningen utom lands,
få måfte denna varans högre pris, bringa mera pen¬
ningar i köpmannens och Bruksidkarnes händer, hvar¬
ifrån det ledan utfprides omnogare for lifsmedel ,flog-
de-tillverkningar och arbeten, till dorre och ftåndi-
gare förtjenft for alla andra nårings-idkare och invånare
i Riket; foljakceligen ikulle det ej lända dera till nå¬
gon tunga, om den lilla del, fom hår hemma förbru¬
kas, åfven ikulle något förhöjas i pris, i iynnerhet
fom rå ämnet utgör gemenligen en ringa del af den
färdiga varans värde. Deflutom år det åfven både nyt¬
tigt och nödigt, att vi fålje jårnftångerna dyrt, utom¬
lands, om vi vilje underftödja och befordra afgången
på våra manufa&urer af järn och flål, hvilka vi måfte
lålja for båttre och lindrigare pris ån andra våra raed-
eåflare i den handelen, q ) Jårnprifets forhoijande ut¬
rikes, Ikulle derföre gagna Riket och ikada ingen.

Anmärkning.
Jårnpriiet var föga i gamla tider, medan åtgång och

efter-

q) Jatnfor Herr C. R. Pohlhems Prarfidii Tal cm Hvad vårt K.
FSdernesland har nu måft af noden till fin ftandiga förkofring i läng¬
den. Sid. 13. följ. Betankande om oeconomien och Commercen i SVeri·
ge Sid. 19. foli. Hans Hushålls Föiflag om Järn » bergslagarnas före*
ning 1736.
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efterfrågan förblef ringa. Utaf K. Albreckts Artiklar
for Norbergs bergslag, gifne år 1368, iynes iikvål en
mark järn varit mera vård ån en mark penningar, fe
Bergsordn. Sid. 12. 13. men år 1389. då åt Drottning
Margareta beviljades en allmånnelig iandshjelp, till en
mark i Svenike penningar af hvar bonde och landbo,
ikulle betalningen få erläggas i Köpmans varor, och 1
fkeppund fmor galla for lex mark, 1 Skeppund Kop¬
par ror 8 mark, 1 Fat jårn för 3 mark, m. m. Lange¬
beck οηα Norrike Bergverker Sid. 95. År 1450 harK.
Carl Knutsfon genom en förordning fatt vårde på åt-
ikilliga varor, och fladgat prifet på ioo.fde jårn till en
half mark. Lange beck Sid. «08. Uti det möte
iom flod i Köpenhamn år 1509. emellan de Svenike
och Danike blef få aftalt, att Sveriges Rikes Råd fkul-
le årligen af Kronones ranta gifva Kung Hans 12000
Stockholms mark, uti Koppar, jårn, Silfver och pen¬
ningar, råknande hvar låit jårn for XXXII mark örtu*
ger, ettSkepp:d Koppar for XXI mark, och en lodig mark
Silfve for XIII mark örttiger. Langebeck a. fl. Sid. 140.
von Dalins Svea Rikes Hifloria P. 2. Cap. 20. § 6.
Hadorphs RimKronika Sid. 420. Oakktadt Norrika Järn¬
verken åro uptagne fedan 1613, och de Ryike fornåm-
ligafl i Sibirien upkommit fedan 1720, hvarförutan Sve¬
riges Stångjärns tillverkning blifvit innom 100 års tid
fördubblad ; likvåi har jårnpriiét icke fallit, emedan för¬
brukningen blifvit ftarkarc,och tillverkningen i de Sö¬
dra Linderna , formedelit fkogs-brifl måft infkrånkas
och minfkas. Fördelen af våra Grufvor och kåflbara
Malmflrek fynes derföre kunna vara åfminilone få trygg
och fåker att råkna på, iom Hollands flor3 båtnad af
Speceri-oarne , dem månge andre kunna upfoka, hvil-
ka ingen tillgång hafva till våra Bergverk.

D
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§- 7-
Till vinnande af flårre Nationel · inkemfl får

Järnet, kunde alla handlande med Stångjärns ut/kepp-
ningen, fhrenas genom privilegium, att drifva be¬
malte Utrikes handel under ett Bolags gemenfam-
ma flyrelfe , med lika inrättning fom får Oflindi/ka
bandelen, och for en fådan frihet erlägga till Kronan
i Recognition af hvart utgående [keppund Stångjärn,
jbrfla och andra aret, utom vanlig tull, en , men
fedan i:ne Specie Riksdalrar; fanit något mera> när
utfårflen fker på utländfka Fartyg. Dock att Inri¬
kes handelen med järnet (kulle orubbad firblifva i fitt
vanliga lopp, jamt Järnforterna betalas tillverkaren
får fieppundet, efter deras olika godhet och finhet,
Jom fårut varit gångbart, antingen i Specie Riks¬
daler , eller jämngodt värde i Daler Kopparmynt.

Det Allmanna båila kråfver ej allenaft, att hande¬
len i Riket må tillväxa och förökas till ikatckaromarens
nytta och ffyrka , lamt att fordelen af den handel och
kopenikap, fom drifves, måtte komma och blifva hos
landets inbyggare, utan ock att i framtiden befrämjas
ett högré pris på våra inlåndika varor, men på alleUt-
låndike godt och lindrigt inköp -r). Verkffåliigheten

af

r) Se patent om ett ICopenfkaps Compagnie d. 9 Jan. 1636. Pia.
cat om Kopparhandelen: m. m. d. 8 Mait, 1636. Placat om Tjåru
och Beckhandeln d. 29 Aug. i6f4 §. 1. von Stjernmans .Vaml. Tom. 2.
Sid. 40. 57. 779. jamnfor K. GUSTAFS1 bref om kåphandelen och
Segla-iien d. 31 Jan. 1^50 it. fyor till Bothved om utforningeu och in-förningen till Lybeck d. igyipril 15 50. Kongl. bref till Herr Jan Thur-fon ang. Handels Ordinantien d. it Apr. 1555. Kongl. bref till HerrQuftaf Olfon, huru de varor har inrikes vanka, kunna uti flammande
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af fjelfva Handels förråttningarne till detta ändamålet,
eller Svenika Varornas förfålgning och utlåndika va¬
rors inköp, måite bero på de Handlandes klokhet, drift
och förmögenhet, hvilka,af fattigdom och tåflan att fnart
få fålja, och derigenom förtjäna en ringa Provifion ,

måftadels nödgas hålla våra utgående varor i vanpris,
fårdeles når genom en ömnig och ftåndig tillförfel,
ingen britt derpå år, i Amfterdam, London och andra
vanliga Marknads platier; fördenikull iom det år be-
visligt och oftridigt, att inrättningen af Koppar · och
Tjåru-Compagnierne var ganika nyttig för Riket s),
famt indrågtig for Kronan, dymedelil, att det förra up-
brakte Svenika Kopparen till vid päls jo procent, och
det iednare uphjålpte tjära och Beck fnart till 100 pro¬
cent högre utlåndikt föfålgnings pris, hvarvid de lh-
dermera Händigt förblifvit, oacktadt att Norrika och
Ryika Koppartillverkningen federmera tillkommit, och
Svenika Kopparens och Tjårans utikeppning dereftcr
åfven blef anfeenligt ftörre ; deraf betalte de till In-
låodike innehafvaren fitt vanliga och iladgade pris,och
erlade till Kronan en anfeenlig årlig recognition , utom
tull och andra förr vanliga umgållder efter Taxan : ty
år vårt oforgripeiiga förilag, att Privilegium med dy¬
lika viikor på fyra års tid borde utfärdas för ett all-
månt Stångjärns handels -Compagnic, hvaruti alla Sta-
pelftads Borgare famt Bruksegare och andre öfver hela
Riket, ikulie hafva frihet, att innom en vifi förelagd
tid efter råd och lågenhet fubfcribera och deltaga till en
farokd fumma af 2 millioner Riksdaler. Sunda förnuf¬
tet tillika med alla ciders erfarenhet vittnar, huru myc-

D 2 mycket
land håiine blifva i fitt varde d. 12 ful. i5f7· v» Stjernm. Qeconomie
Forordn. Tom. I, Sid. no. x/6. 132. 1^4»

s) Forerdn. om nye Tja/u Compagniet d, f» Julii i66l. §. i. VOR
&iernmans Commerce Forordn, T. 3. Sid» 43. 44»



Om Sveriges ßfirre nytta
ket ftörre ftyrka ett forenadt bolag måfte hafva> till
handeleηs fordelaktiga drifvande , emot en myckenhet
foga förmögna och ofta förlågna enikilta Köpman och
Säljare, bvi ke af nod och trångmål, ofta fkada både
fig fjelfva och fine förmögnare medbröder. Om fatru
ma författningar v.idtogos, fom med Koppar · och Tjå-
ru Compagnierne , till växlars erhållande och inrikes
Jårnhandelens bibehållande vid dels förra vanliga in¬
rättning och pris, fynes denna inrättning kunna verkftål·
las>utan ringade olågenhet och tvång för landets inbyg¬
gare > till Kronans anieenhVa och otroliga fordel. Afgif*
ten till Kronan kunde ock i bö?jan få erlaggas i Stång-
jårn» till defs ailtfammans med fordel kunde utfkeppas och
förfåljas. Jämför Contraå med Koppar Compag. d. 10 Jan,
1625.Privilegier för Handel» Compag.d 21 Dec. 16*9. Pri¬
vileg. för Tjåru Handels Compag. d. 31 Mart. t 64g. och d.
22 Nov. 1649. v. Stiernm. a. (I. Tom. I. Sid. 71g. 923.
Förklaring emellan Tjåru Compag och Ståderne den 23
Nov^ 1650. Placat om Tjåru-och Beckhandelen d. 19
Ang. 1Ö54. v· Stiernm. Tom. 2. Sid. 525. 6o8· &41-
778· Forordn. om nya Tjåru-Compagniet.d.f Julii ι66κ
Kongl. Refol. öfver några punåer tjänande till förekom¬
mande af irring och tviifc i Tjåru handelen d. 12. Julii
1661 v. Stiernm. T. 3. Sid. 43. 47. Öppet bref för Tjå¬
ru Compngniec d. ii'Jul. 1689. Kongl. ivar till Cam¬
mer och Commerce Colleg. ang.-de minfkning i tullen
rå r råverket ^ den 2. Aug. 1689. Kongl. bref till Lands-
höfdingarne angående Allmogens klagan ofver Tjaruhan-
delen d. 13. Febr, 1692. Dito om Lagman Cedercrantz
fö il?g angående Handelens förkofran och inbyggare·
najs vålOånd på Gottland d. 24 Dec. 1696. Contraöfc
om Fjåruhandelen d. 4 Junii 1697. v.Stiernmans Sam¬
ling Torn. V.Sid. 78 , 84. 29^. 626. 66o. Principes de
tout Gouvernement. Paris j7<56. Tom. 2, Ch» VI. Arti¬

de
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de VTF. Avantage du Commerce en gros* pag. 74.
Herr Johan Claflons tal i Vet» Acad. om Sverige» han-
dels omfkften Sid. 53. följ. till 57. Svea Rikes Handels
hiiloria uti Patriotifka fållfkapets Handlingar Sid» 87.
ιοί Polhem» Hushålls Foiilag om Jårnbergslagernas
förening. Dito Hans Betänkande om OeconomienSid. 15.

A ηmar kn i ηg.
K. GUSTAF ADOLPH Stor i alla fina gärningar»

har under fin i alla tider makalofa regering, Jagt grun¬
den till en Klok Rikshushållning , och en nyttig Berg¬
verkens drift i Riket. Med Stolbova friden 1617 be-
gyntes Sveriges årerikafle 100 · äriga tidehvarf. Under
hela den tiden ftyrdes Svenfka Folket af de ilorila Mån
och Måflare i Regerings Konften* De Maximer eller
ilats grepp, fom då med lyckelig framgång brukades,
åro altid va; di och fåkre att efterfölja. Koppar Com·
pagniet var en inrättning, hviiken vidtogs till den ån-
dan , att uphpja Kopparen till h6gie pris utomlands £
det bod åfven till att flegra var Koppar till 300 procent;
men det var anteenligt nog, att det kunde upbringas
50 procent högre ån förut; hvarunder det icke fedan
nedfallit,fafl tillverkningen och föriålgningen iå anieenli-
gen tilltog, både i Sverige och Norrige, fä val fom an¬
dra 01 ter.

5. 8.
Ett fådant Handels Bolag borde bulla flapelen

af flängjårnet hemma i våra Stapelftads vågarg och
icke utjånda något deraf, innan det förut blifvit

fördelaktigt bärttingadt.
Varor hafva ej annat pri», än det de få i frivillig

handel och vandel. Intet pris år naturligt, fafi och o-
föränderligt i alla orter och tider. Det Tom pä den e-
na orten år billigt, råknas pä et annat ftålle, antingen

D 3 for
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för högt eller for lågt; och hvad en tid år ikåligt, blir
en annan Månad,dag,eller timma oikåligt och obilligt. Myc¬
ket håruti ankommer på Köpares och Säljares egen klok¬
het. Den fom år eller kan vifa fig rainft förlägen, plågar
erhålla de båda vilkoren. Men når varan ankommer i
dörda omnoghet, och måde af iåijaren utbjudas, gor
han icke fårdeles god Marknad. Deremot år hans for¬
del dorre och fåkrare, når Kåparen måde upiöka va¬
ran , och betala för hanne, få mycket fom begåres.
Stångjärnet år en vara, fom icke genom liggande för-
ikåmmes , det kan vål rådas, men en god tid fordras
innan hon derigenom förfkåmmes ; och den år åfven
få redbar, fom någon af de andre Metallerne. Den kan
derföre med tillhjälp af Banco-lån utan fkada förvaras
i vågen, och bör icke i dor omnoghet till Utlåndika Stä¬
der och Marknads platier utföras och utbjudas , hvarutaf
upkommer ett ringa pris. Jämför Herr Comm. Råd Pol¬
hems Betånckande om Oeconomien och Commercen.
Sid. ι o, följ. Herr Plomgrens Anmärkningar om Stång¬
järns verken §. 4. Sid, 11. I Spanien år inråttadt ett
Magazin af Ull, i Portugall af Diamanter, i Hannover
cn (katt af Guld, hvarigenom deffa varor bibehållas i
iitt vanliga vårde. Ett Magazin af vårt båda Stångjärn,
ikulle i flera affeenden vara fåkrare, och mera redbart.
Ty kan det, fom tjänar endad cill prydnad för de för-
nåmda, bringas till högt vårde blott derigenom , att det
hålles iålliynt hos gemena hopen; huru mycket låttare
flår det att verkdåila med de ting, f>m för alla åro
få bögnödiga, att fjelfva deras Näringsmedel på dem
bero i? Compagoiet, kunde antingen fålja järnet partie vis,
till de orter, (om för hvarje fort bjuda högda och må-
fta betalningen , eller ock bortfluta hela jåtn- exporten,
{)å en gång, till ett utlåndikt Compagnie i England el-er Holland, på famma. fått fomjjKoppar - Compagniet
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år 2 <$3 i» gjorde med all Rikets Koppar, Till den an¬
dan kunde Compagniet hafva trogna och kloka Faéfo-
rer i de fornåmfta affåttnings orter, iom icke allenafi:
ikaffade underråttelfe om jårn prifets förändringar,utan
arven kunde bortiluta jårnpofterne åt den,fom lofvade
den iåkrafte och fördelaktigafte betalningen; härigenom
ikulle icke allenafi jårnprifet ftiga högre ån det nu för
tiden år , utan ock ftåndigt forblifva i ett iådant var¬
de, hvarigenom Sveriges Krona hade en otrolig och
oatfågelig vinning och fordel. Ett Jårn . Compagnie
vore af vifTare och ofelbarare båtnad for Sverige, ån
Oftindifka Compagniets Speceri handel år for Holland,
i äger Herr Commerce Rådet Polhem i fitt Betänkande
om ceconomien Sid. 15.

§· 9·

Järnets olika fiag hora ifrån hvarandra noga
ätfkilljas och val forteras, emedan fär det häfta fla-
get betalas foga mera. an efter de Jämre forters pris,
når alla fkola emottagas tovar om annan famman-
blandade, och Khparen mäße ftä i ovißbet, att få
af den egenfkap, fom han till fitt ändamål åfiundar.

De varor, fom åro af någorlunda lika utvårtes
aivfeendc, men af olika godhet, nytta och bruk, bo¬
ro for handelens vighet , beqvåmlighet och fåkerhet,
ikiijas ifrån hvarandra, på det hvar och en må undgl
en mödofam underfökning ,och dock kunna vara vifs,
stt erhålla fådantgods, iom halft åftundas, och förhonom år
tjånligaft. Den förrättning att hopiamla,urikillja ochutmår*
ka varor af famma ilag och godhet, till åtikillnad ifrån an¬
dra dylika, iom åro båttre eller famrejkallasyoftM.EnKo-
psre år aitid båttre betjänt med iorteradt gods,ån hvarje-
handa olika fatumanblandningar, hvårföre ock vål Tor¬

tera-
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terade och behörigen markte varor, finna alleilådcs lät¬
tare af fattning , och varda båttre betalte. Våra jårn-
forter åro ej af famma ffag, utan af olika bruk, god¬
het och nytta,dels i anieende till olikhet i beredningen
dels åtikillnad i Ijelfva materien (§. 5), hvårföre ock
dels iårfkildta arter och ilag, afTorrilens-Kall-och Rod-
bråckt, bora från hvarandra noga ikilljas, famt med
vifla utvårtes teckn på Sföftgerna mårkas. Se Herr
Plomgrens Anrrårkn. om Stångjärns verken §. 7. Vid
Tyikimide brukas flora Smältor, fom fordelas i flera
flycken, af hvilka de Stänger lom uträckas af utan-flyc-
kena, varda af en ojåmn hårdhet, få att den yttra fidan
af fmåltan , blifver hårdare i Stången , ån den, fom
vettat in åt. Deila Stänger åro mindre tjänlige till
Manufaåur- imiden, men förtråffeiige till flådfpånger,
hjulfkoning, håilikor, m. m. når den yttra fidan van¬
des ut, fom år hårdafl att nota på. Den mjuka fidan
borde derfore alltid af Smederna, med flåmpelens på-
fåttande utmärkas. Polhems Teitam. Sid. 46. 47. Vårt

femena Kall och Rod-bråckta eller deraf blandade jårn,unde hålles i det nårmaile till lika pri? med dylika,
utlåndfka jårnforter, men oblandadt och val fårfkadt
Torrflens jårn, hvilket ikall vara 16 refor fegare ån
Kallbråkt och 8 refor ilyfvare ån Rodbråckt, blir mån¬
ga gangor mera vårdt, Kager Herr Commerce Rådet
Polhem i fltt Betänkande om Oeconomien år 1720.
Sid. 14. 15. Brift på järnets fortering, (kall foraniåta
de handlande i Bourdeaux och andra orter, att helre
forfkrifva Svenikt jårn ifrån Holland , ån direkte ifrån
Sverige, berättar Herr Commerce Rådet Weflerman i
fit otryckta Memorial till Hoglofl. Commerce Collegi-
um, angående en fördelaktigare inrättning af Sveriges
handel på Bourdeaux, fkrifvit i Marfeille d. 24Scptemb.
1759. Håraf fynes fåledes nödvändigheten, att vål ur-

fkillja



och inkomfl af Jarnhanäelen, 53

ikillja jårniorterna, innan de (amma utfkeppas, och på
främmande ort utbjudas.

§. 10.

Oetta Compagniet kunde icke aüenaß förlag-
ga Järnbruken futan ock oka Skepps - rederierne och
Großhandelen med Utland/ka nyttiga varor5 i fynner-
het rudimateriér ifränförfia handen; utvidga vür Tran-
fito-handelemellan Medelland/ka och öfterfjo hamnarna,
7nedelft upkbpande, framförande och förfåljande af de
Sådre och Nordifke ländernas inbbrdes ofverlopps va¬
ror , häl/1 om det under/löddes af kloka handels Tra
0later med Ryßland, Spanien, Portugall, Italienfka
och Tuikifka länderna ; hvilken handel fkuUe varda
ej mindre nyttig för bemalte Riken än för Sverige,
Jå länge de icke äro i fland, att drifva den med fi¬
na egna Skepp. Med Ryßland torde ock kunna träf¬
fas en hfverenskommelfe om Ryfka Järnets bibehål¬
lande i fördelaktigare pris , pä famma fått fom K.
GUSTAF 1. med de Danfke och Norrfke, om alla
tre liikens exporter tille inga. Se Kongl. bref till Herr

Gußaf Olsfon d, 12 Jul. /J74.
Men detta ämnet, iom nu endaft namnes, for¬

drar en fårfkilt och utförlig afhandling, hvarom kan
jåmnforas Herr Com. Rådet Weftermans Tal om Sve¬
riges Utrikes handel på Levanten, f&mt dels Memorial
af d. 4 Maji 1759,0m Hollands Tranflto handel, mecf
tillämpning för Sverige , utom flera handikrifne Memo«
rialcr, innehållande Defs fö?flager till Svenika Fa«5foriers
inrättande i Marfeille och Livorno,iamt om afiåttning
ef rokt Sill, Jårn-fmide m. m. till Medellåndika Ku-
flerna. Ε §* ii.
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§, "·■Compcigniet hörde fä inrätta Järngjuterier,fornt
Järn. och Stål Manufaktur fm iden , till de Oft och
Vefiindifka Nybyggens behof\ fiuta forlags Contracl
?ned Holland/ka, Span[ka, Portugififka och Italien·
fka förläggare, om vijfa befallningar och lefvererin-
gar deraf: Min/ka Stångjärns utförflen, och lata
Upfmida det häfta Järnet till grö[re och finare Ma-
nufaclurer: hälla det förra i bögt pris, men fäljade Jenare eller de färdiga varor till godt och

lindrigt hop.
Koppar Compagnict infattade våra förila GårMa-

kerier, Koppar-Manufa&tirer och Myntverk, lamt la¬de grunden till MeiTingsbruken. Déngenom ikafladesföda och flåodig förtjånft åt många nya och nyttigainbyggare i Riket, och handelen med gårad eller for-arbeta J Koppar och Meiling, blef indrågtigare, än medblotta RåKoppärens utikeppning, hvilken efter K. GU¬STAFS värdering på In-och Uclåndika varor år 1523gålde lika med 20 lod filfver for Skeppundet, ochivarade ungetår emot priiet på 1 och ^ dels SkeppundSalt. Se Tom I. Sid. 2 och 3 al v. Stiernm. Geeonom.
Samling. Uti bref af d, 18 Nov. 1577, tillbod KTRE-
DRICH II. i Dannemark, IC JOHAN ÜI i Sverige,atti afbetalning på de 45000 Riksdaler, fom Sverige bor¬de betala till Dannemark efter Stetinika fordraget, vil¬ja emottaga Koppar råknad till 24 Riksdaler Skeppun¬det , fafl han beråttar, att den af Köpman kunde fåsför båttre pris. Se Herr Langebeck, a, il. Sid. 23*. Vihafve ilörre tillgång på jårn Malmerån på ikog,hvar-före en del låttfmåice Malmer, kunde med hörte fördel
invandas till Gjutgods, ån tili Stångjärn. Jämför Herr J.

α
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G. Gahns afhandiing om Jårnhyttor §. Sid. 24. föl;.Om vårt båda Stångjärn upfmiddes fi)lMajiufadurcr,ikulIeSvenikt Jårnkram biifva båitrc,vai acktiga're och begår] ga¬re, ån vårs medtåda-es fmiden affårnre Materia. Då vi för-ådle vårt järn till finare Smide ån.Stänger, kunne vi få
mera penningar, af få Grufyor och mindre ikog, ochvinna önanogare näring for många rufen nyttiga med¬borgare af alla ftånd. Se Kongl. Bergs Colleg. bref d,
5 Dec. 1695, ϊ Bergs ordn. fid. 467. "Detta kunde etc
järn Compagnie inaraft inråtta och i gång bringa. Mendenna Handelsgrens behöriga inrättning blir får vid¬
lyftig får rnig,3tt denna gången beikrifva och afhand¬
la. Ett UckaÄ dertiil, har Herr Com. Rådet Polhem
lemnat i Foretalet till fitt Patriotifka Teflamente. Ti¬
dens otdlråckelighet, tillika med mina vilkor foranlåta
mig aft nu ftanna, lamt anhålla hos Mina G. Låiåre,
att de tå ktes med benägenhet uptaga det, fom mina rin-
gv krafter förmått i detra ämnet anföra, och hoppas attftådie få vara innefiuten i Mina G. Låfires ynneft.

Min hjårteliga önik-an år och blir, ett Jårnhandelenflådie* måtte lända till vår Nådiga öfverhets hoga noje?famt hela Rikets dyrka, välgång
och fårkofran.

G. A. Å.

Singulorum facultates Sf copice, divitice funt Civitatis.
Cicero.



Till Herr RESPONDENTEN.

fyftn Värde Vän! -é -
När Du med almännt bifall vifar,

At Du med loflig luft, har fugit Visdoms Saft.
När fanning i Ditt Verk var Sven/ka Handel prifarx
Och ter den fordel fram ,fom' vi afJärnverk bajt.
Din Lärdom bedrar Dig: Ditt hjerta mycket mer.

Jag , fom deß ädla halt med ßorfta fägnad känner,
Mig gläder ät mitt rum bland Dina ti ögna Vänner,
Och hoppas, man Din Dygd, färtjent belöning ger·

ABR. SOILANDER,


